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السؤال االول :يتكون ىذا السؤال من ( )011فقرة لكل فقرة أربعة بدائل واحد منها صحيح حدد يف ورقة االجابة رمز االجابة
الصحيحة
-0إحدى خصائص ادلعلومات ادلالية اليت يتعُت على معد ادلعلومات ادلالية أن يبتعد عن التقدير الشخصي ويعتمد على البياانت
احلقيقية يف إعداد التقارير ادلالية
أ-الوضوح

ب -الدقة

ج -ادلوضوعية

د -ادلالءمة

 -2إحدى خصائص ادلعلومات ادلالية اليت يتم من خالذلا حلصول على ادلعلومات ادلناسبة اخلاصة ابدلشكلة اليت جيب اختاذ القرار
أ-الوضوح

ب -الدقة

ج -ادلوضوعية

د -ادلالءمة

 -3إحدى خصائص ادلعلومات ادلالية اليت يتم من خالذلا عرض ادلعلومات ادلهمة اخلاصة ابدلشكلة بطرقو سهلة ومبسطة وواضحة
واستبعاد ادلعلومات غَت ادلهمة من اجل اختاذ القرار الصحيح
أ-الوضوح

ب -الدقة

ج -ادلوضوعية

د -ادلالءمة

-4من ادلستفيدين الداخلُت من ادلعلومات احملاسبية
أ-ادارة الشركة

ب -ادلقرضون

ج -ادلالك

د -اجلهات احلكومية

-5من ادلستفيدين اخلارجيُت من ادلعلومات احملاسبية
أ-ادلوظفُت

ب -ادارة الشركة

ج -ادلقرضون

د -اقسام ادلؤسسة

 -6ادلستفيد من ادلعلومات احملاسبية لتوضيح مدى قدرة الشركة على الوفاء ابلتزاماهتا ادلالية
أ-ادلوظفُت

ب -ادارة الشركة

د -اقسام ادلؤسسة

ج -ادلقرضون

 -7ادلستفيد من ادلعلومات احملاسبية دلساعدتو يف التخطيط ادلستقبلي ورسم السياسات وحتديد حاجة الشركة إىل السيولة
أ-ادارة الشركة

ب -ادلقرضون

د -اجلهات احلكومية

ج -ادلالك

-8هتتم عملية مسك الدفاتر بـ ـ
أ -تسجيل العمليات ادلالية فقط

ب -تقييم القوائم ادلالية

ج -اعداد القوائم ادلالية

د -مجع البياانت ادلالية وتسجيلها وتلخيصها

-9هتتم االدارة ادلالية بـ ـ
أ-تنمي بياانت إضافية ويتخذ القرارات ادلبنية على حتليل البياانت ب -اعداد القوائم ادلالية
د -مجع البياانت ادلالية وتسجيلها وتلخيصها

ج -مجع البياانت ادلالية وتسجيلها وتلخيصها
-01هتتم احملاسبة ب ـ ـ
أ -تقييم القوائم ادلالية

ب -تسجيل العمليات ادلالية فقط

ج -تنمي بياانت إضافية ويتخذ القرارات ادلبنية على حتليل البياانت

د -مجع البياانت ادلالية وتسجيلها وتلخيصها

-00من عمليات ذات األثر النقدي يف الشركة
أ-أداء ادلوظفُت

ب -نوعية ادلنتج

ج-بيع البضاعة

د-مرض موظف

-02من عمليات ليس ذلا أثر نقدي على الشركة
أ-شراء أاثث

ب -نوعية ادلنتج

ج-بيع البضاعة

د-دفع الرواتب

-03كشف البنك يعد من
أ-مستندات تنشأ داخل ادلؤسسة

ب-مستندات خارجية

ج-مستندات داخلية

د-تقارير زلاسبية

 -04فاتورة البيع تعد من
أ-مستندات تنشأ خارج ادلؤسسة

ب-مستندات خارجية

ج-مستندات داخلية

د-تقارير زلاسبية

-05واحده مما تعد من الفروض احملاسبية
أ-االستحقاق

ب -التكلفة التارخيية

ج-االستمرارية

د -الثبات

 -06واحده مما تعد من ادلبادئ احملاسبية
أ-الوحدة احملاسبية ادلستقلة

ب -التكلفة التارخيية

ج-االستمرارية

د -الوحدة النقدية

 -07تقسم عمر الشركة إىل مدد زمنية متساوية ؛هبدف التعرف على نتائج أعماذلا بصورة دورية ىي
أ-االستحقاق

ب -ادلدة احملاسبية

ج-االستمرارية

د -الثبات

 -08مجيع ادلعامالت ادلالية اخلاصة ابدلالك اليت ليس ذلا عالقة ابلشركة ال تسجل يف سجالت الشركة وجيب معاملة ادلالك
بوصفة دائنا مثل غَته من الدائنون وذلك للتعبَت عن فرضية
أ-الوحدة احملاسبية ادلستقلة

ب -التكلفة التارخيية

ج-االستمرارية

د -الوحدة النقدية

 -09حتميل كل مدة زمنية ما خيصها من إيرادات ومصاريف سواء صرفت أو مل تصرف وحصلت أو مل حتصل تعٍت
أ-االستحقاق

ب -ادلدة احملاسبية

ج-االستمرارية

د -الثبات

 -21شراء مبٌت مببلغ  011111دينار فيسجل هبذا السعر دون النظر إىل سعر السوق وذلك وفقا دلبدأ
أ-الوحدة احملاسبية ادلستقلة

ب -التكلفة التارخيية

ج-االستمرارية

د -الوحدة النقدية

-20دلقارنة بُت إيرادات ادلدة ادلالية ومصروفاهتا اليت أسهمت يف حتقيق اإليرادات ذلا بغض النظر عن دفع ادلصروفات أو عدم
دفعها أي أن حيمل إيراد ادلدة ابدلصروفات مجيعها اليت أسهمت يف حتقيق ىذا اإليراد
أ-حتقق االيراد

ب -ادلقابلة

ج-الثبات

د-االستحقاق

 -22عند تقييم البضاعة اليت لديها جيب االستمرار يف استخدام ىذه الطريقة كل سنة وعدم تغيَتىا من سنة إىل أخرى حىت ال
يؤثر يف صايف رحبها
أ-حتقق االيراد

ب -ادلقابلة

ج-الثبات

د-االستحقاق

-23لضمان عدم تضخيم أرابح الشركة وإظهار أرابحها احلقيقية واالستعداد ألي خسارة متوقعة جيب تطبيق مبدأ
أ-حتقق االيراد

ب -ادلقابلة

د-االستحقاق

ج-احليطة واحلذر

 -24ل ضمان الشفافية يف أداء الشركة حبيث ال حتجب أي معلومة قد حيتاج إليها ادلستفيدون يف عملية اختاذ القراريستخدم
أ-حتقق االيراد

ب -ادلقابلة

د-االفصاح

ج-احليطة واحلذر

-25ضمان الدقة يف حتديد إيرادات الشركة بناءا على األدلة ادلادية ادلوضوعة يتم استخدام مبدأ
أ-حتقق االيراد

ب -ادلقابلة

ج-الثبات

د-االستحقاق

 -26النقود وادلمتلكات األخرى اليت يتوقع حتويها إىل نقد أو بيعها أو استخدامها خالل السنة ىي
أ-االصول الثابنة

ب-االصول ادلتداولة

ج -االصول غَت ملموسو

د-استثمارات طويلة االجل

 -27ىي مستند رمسي يثبت مديونية اآلخرين ادلستحقة للشركة وحيرر عندما تبيع الشركة ألجل أو تقدم خدمة ألجل
أ-اوراق قبض

ب -أوراق دفع

ج -ادلستندات الداخلية

د-السندات

 -28قائمة توضح ما دتلكو الشركة من األصول وما عليها من التزامات وقت إعدادىا ىي
أ-قائمة الدخل

ب-قائمة حقوق ادللكية

ج-قائمة التفقات النقدية

د-قائمة ادلركز ادلايل

 -29قائمة تتضمن مجيع حساابت دفًت األستاذ وأرصدهتا
أ-قائمة الدخل

ب-قائمة حقوق ادللكية

د-ميزان ادلراجعة

ج-قائمة التفقات النقدية

 -31قائمة تضم أمساء مجيع حساابت دفًت األستاذ وىي حساابت ترتب حسب تسلسلها
أ-قائمة الدخل

ب-دليل احلساابت

ج-قائمة التفقات النقدية

د-ميزان ادلراجعة

 -30ادلمتلكات اليت ليس ذلا كيان مادي ملموس لكنها تسهم يف نشاط الشركة ىي
أ-االصول الثابنة

ب-االصول ادلتداولة

ج -االصول غَت ملموسو

د-استثمارات طويلة االجل

-32تعد السندات من
أ-االصول الثابنة

ب-االصول ادلتداولة

ج -االصول غَت ملموسو

د-استثمارات طويلة االجل

-33تعد شهرة احملل من
أ-االصول الثابنة

ب-االصول ادلتداولة

ج -االصول غَت ملموسو

د-استثمارات طويلة االجل

-34الذمم الدائنة تعد
أ-التزامات متداولة

ب -التزامات طويلة االجل

ج-اصول متداولة

د -اصول اثبنة

-35احد احلساابت التالية ذات طبيعة مدينة
أ-راس ادلال

ب -ذمم دائنة

ج -اوراق دفع

د -مسحوابت شخصية

-36احد احلساابت التالية ذات طبيعة دائنة
أ-الصندوق

ب -قرض البنك

ج-العالمة التجارية

د-االسهم

 -41بلغ رلموع االصول  251111وحقوق ادللكية  51111فإن قيمة االلتزامات
أ311111-

ب251111-

ج211111 -

د51111-

 -40بلغ رلموع االصول  61111وراس ادلال  51111وااليرادات  27111وادلصاريف  23111جد قيمة االلتزامات
ب51111-

أ6111-

ج01111 -

د61111-

 -42إذا كان اثر العمليات ادلالية يف طريف معادلة ادليزانية فان التأثَت يكون
ب -زايدة

أ-عكسي

ج -طردي

د -نقصان

 -43إذا كان اثر العمليات ادلالية يف احد طريف معادلة ادليزانية فان التأثَت
ب -زايدة

أ-عكسي

ج -طردي

د -نقصان

 -44مصادر االموال ىي
ب -االيرادات

أ-االصول

ج -ادلصاريف

د-االلتزامات وحقوق ادللكية

-45استخدام االموال ىي
ب -االيرادات

أ-االصول

ج -ادلصاريف

د-االلتزامات وحقوق ادللكية

-46من احلساابت احلقيقية
ب -ايراد اخلدمة

أ-أجور العاملُت

ج -مسحوابت شخصية

د -راس ادلال

-47من احلساابت االمسية
أ-الصندوق

ب -االاثث

ج -مسحوابت شخصية

د -راس ادلال

 -48احلساب الذي تتساوى فيو طريف احلساب يسمى
أ-احلساب ادلفتوح

ب -احلساب ادلقفل

ج -احلساب االمسي

د -احلساب احلقيقي

-49احلساابت اليت ذلا رصيد تسمى
أ-احلساب ادلفتوح

ب -احلساب ادلقفل

ج -احلساب االمسي

د -احلساب احلقيقي

 -51إجياد الفرق بُت الطرف ادلدين والطرف الدائن يف احلساب يسمى
أ-ترحيل

ج -تدوير

ب -ترصيد

د -اقفال

-50عندما يكون الطرف الدائن أكرب من الطرف ادلدين يف دفًت االستاذ يكون الرصيد
أ-رصيد مدين

ج -رصيد مرحل

ب -رصيد دائن

د -رصيد مدور

 -52قائمة حت توي الطرف ادلدين على رلموع ادلبالغ ادلدينة لكل حساب وحيتوي الطرف الدائن على رلموع ادلبالغ الدائنة لكل
حساب حيث جيب أن يتساوى رلموع الطرفُت
أ-ميزان ادلراجعة ابجملاميع

ب -ميزان ادلرجتعة ابالرصدة

ج-ادليزانية العمومية

د -دليل احلساابت

 -53كشف حيتوي مجيع حساابت الشركة يف دفًت األستاذ
أ-ميزان ادلراجعة

ج-ادليزانية العمومية

ب -قائمة الدخل

د -دليل احلساابت

-54عند وجود خطأ يف ميزان ادلراجعة بفضل البحث اوال يف
أ-دفًت اليومية مث دفًت االستاذ مث ميزان ادلراجعة

ب -دفًت االستاذ مث دفًت اليومية مث ميزان ادلراجعة

ج-ميزان ادلراجعة مث دفًت االستاذ مث دفنر اليومية د-ميزان ادلراجعة مث دفًت اليومية مث دفنر االستاذ
 -55خطأ يف عملية مجع الطرف ادلدين أو الدائن حتصل يف
أ-دفًت اليومية

ب -دفًت االستاذ

ج -ميزان ادلراجعة

د-القوائم ادلالية

 -56عدم ترحيل احد أطراف القيد إىل حسابو يف دفًت األستاذ حيصل ىذا اخلطأ يف
أ-دفًت اليومية

ب -دفًت االستاذ

ج -ميزان ادلراجعة

د-القوائم ادلالية

 -57اخلطأ يف تسجيل قيمة العملية ادلالية حيصل يف
أ-دفًت اليومية

ب -دفًت االستاذ

ج -ميزان ادلراجعة

د-القوائم ادلالية

 -58سجل ترحل إليو مجيع حركات دفًت اليومية إىل الصفحة اخلاصة بكل حساب على حدة يسمى
أ-دفًت اليومية

ب -دفًت االستاذ

ج -ميزان ادلراجعة

د -القوائم ادلالية

 -59سجل تدون فيو القيود احملاسبية للعمليات ادلالية اليت جتري داخل الشركة
أ-دفًت اليومية

ب -دفًت االستاذ

ج -ميزان ادلراجعة

د -القوائم ادلالية

 -61اخلطوات االوىل لعملية ترصيد احلساب ىي
أ-مجع طريف احلساب

ب-كتابة اجملموع األكرب

ج-استخراج الفرق بُت الطرفُت(رصيد احلساب)

د -تدوير الرصيد للفًتة القادمة

 -60بدأت شركة السعيد أعماذلا برأس مال قدره  51111دينار وقد أودع ادلبلغ ابلبنك من خالل حتليل طريف العملية ادلالية
فإن الطرف الدائن
أ-الصندوق مببلغ  51111ب -راس ادلال مببلغ  51111ج-البنك مببلغ  51111د-البنك مببلغ 5111
 -62اشًتت الشركة قرطاسية مببلغ  411دينار من مكتبة األمل ابألجل من خالل حتليل طريف العملية ادلالية فإن الطرف ادلدين
أ-قرطاسية مببلغ  411وتعد أصول

ب -قرطاسية مببلغ  411وتعد مصاريف

ج-دائنون مببلغ  411وتعد التزامات

د-مدينون مببلغ  411وتعد أصول

 -63عملت الشركة على صيانة أجهزة حاسوب مبلغ  0611دينار واستلمت ادلبلغ مبوجب شيك أودع ابلبنك من خالل حتليل
طريف العملية ادلالية فإن الطرف الدائن
أ-أجهزة حاسوب مببلغ  0611وتعد أصول
ج-ايراد خدمة مببلغ  0611وتعد ايرادات

ب -صيانة أجهزة حاسوب مببلغ  0611وتعد مصاريف
د -البنك مببلغ  0611وتعد أصول

 -64قامت مؤسسة مؤتة بشراء أاثث مببلغ  5111دينار من مؤسسة زايد حيث دفع نصف الثمن نقدا والباقي على احلساب
من خالل حتليل طريف العملية ادلالية فإن الطرف الدائن
أ-أاثث مببلغ  5111وتعد أصول
ج-صندوق مببلغ  2511وتعد أصول
دائنون مببلغ  2511وتعد التزامات

ب-الصندوق مببلغ  5111وتعد أصول
د -صندوق مببلغ  2511وتعد أصول
مدينون مببلغ  2511وتعد أصول

 -65أودع السيد زيد مبلغ  31111دينار ابلصندوق و  01111دينار ابلبنك كرأمسال لو يف مؤسسة مؤتة من خالل حتليل
طريف العملية ادلالية فإن الطرف ادلدين
أ-صندوق مببلغ  31111وتعد أصول

ب-البنك مببلغ  01111وتعد أصول

ج-صندوق مببلغ  31111وتعد أصول

د -راس ادلال مببلغ  41111وتعد حقوق ملكية

البنك مببلغ  01111وتعد أصول
 -66إليك أرصدة احلساابت التالية كما ىي يف دفًت االستاذ دلؤسسة صاحل
 5111صندوق0111 ،دائنون  2111،مدينون 0511،ملخص الدخل خسارة 5111،ايراد خدمة  3511 ،مصروف
رواتب 0111 ،مسحوابت شخصية  7111 ،راس ادلال رلموع أرصدة احلساابت ادلدينة
أ03111-

ب05111 -

ج01111 -

د5111 -

 -67إليك أرصدة احلساابت التالية كما ىي يف دفًت االستاذ دلؤسسة صاحل
 5111صندوق0111 ،دائنون  2111،مدينون 0511،ملخص الدخل خسارة 5111،ايراد خدمة  3511 ،مصروف
رواتب 0111 ،مسحوابت شخصية  ،؟؟؟؟؟؟ راس ادلال من خالل دراستك دليزان ادلراجعة ابالرصدة فإن قيمة راس ادلال
أ7111-

ب05111 -

ج03111 -

د5111 -

 -68أودع السيد زيد مبلغ  31111دينار ابلصندوق و  01111دينار ابلبنك كرأمسال لو يف مؤسسة مؤتة يكون القيد احملاسيب
ب41111-من حـ/راس ادلال

أ -من مذكورين

اىل مذكورين

31111حـ/الصندوق

31111حـ/الصندوق

01111حـ/البنك

01111حـ/البنك

41111إىل حـ/راس ادلال

ج -من مذكورين

د -من مذكورين

31111حـ/الصندوق

31111حـ/الصندوق

01111حـ/البنك

41111إىل حـ/مؤسسة مؤتة

01111حـ/راس ادلال

41111إىل حـ/البنك

-69مت شراء أجهزة حاسوب مببلغ  2511دينار من مؤسسة احلكمة وذلك مبوجب شيك مسحوب على البنك العريب يكون
القيد احملاسيب
أ2511-من حـ/أجهزة حاسوب

ب2511-من حـ/البنك

2511إىل حـ/مؤسسة احلكمة

2511اىل حـ/أجهزة حاسوب

ج2511-من حـ/أجهزة حاسوب

د2511-من حـ/أجهزة حاسوب
2511اىل حـ/الصندوق

 2511إىل حـ/البنك العريب

 -71مت دفع مصروف دعاية مببلغ  0511دينار نقدا يكون القيد احملاسيب
أ0511-من حـ/مصروف دعاية

ب 05111 -من حـ/مصروف دعاية

 0511إىل حـ/الصندوق

 05111إىل حـ/الصندوق
د 0511-من حـ/ادلصاريف

ج  0511-من حـ/الصندوق
 0511إىل حـ/مصروف دعاية

 0511إىل حـ/الصندوق

 -70عملت ادلؤسسة خدمة استشارات مببلغ  7111دينار بشيك ادلسحوب على البنك األىلي يكون الطرف الدائن للقيد
أ7111-إىل حـ/البنك

ب7111-إىل حـ/ايراد خدمة

ج7111-إىل حـ/مصروف استشارات

د7111-إىل حـ/الصندوق

 -72مت سحب مبلغ  3111دينار من الصندوق وإيداعها ابلبنك يكون الطرف ادلدين للقيد
أ31111-من حـ/الصندوق

ب 3111-من حـ/البنك

ج 3111-من حـ/الصندوق

د 31111-من حـ/البنك

 -73اليك صفحة يومية دلؤسسة خالد جد قيمة رصيد حساب الصندوق وطبيعتو
منو

لو

31111
31111
5111

البيان

رقم القيد

التاريخ

من حـ/الصندوق

0

6/0

إىل حـ/راس ادلال
من حـ/أاثث

5111
0511

2

اىل حـ/الصندوق
من حـ/رواتب

0511
أ 31111-مدين

6/2

3

6/3

إىل حـ/الصندوق
ج 23511-مدين

ب 23511 -دائن

د 25111 -مدين

 -74اليك صفحة يومية دلؤسسة خالد جد قيمة رلموع الطرف ادلدين حلساب الصندوق يف دفًت االستاذ
منو

لو

31111
31111
5111

من حـ/الصندوق

0

6/0

إىل حـ/راس ادلال
من حـ/أاثث

5111
0511

2

ب25111 -

6/2

اىل حـ/الصندوق
من حـ/رواتب

0511
أ31111-

البيان

رقم القيد

التاريخ

3

إىل حـ/الصندوق
ج 23511-

د28511 -

6/3

 -75اليك صفحة يومية دلؤسسة خالد جد قيمة رلموع الطرف الدائن حلساب الصندوق يف دفًت االستاذ
لو

منو
31111

31111

من حـ/الصندوق

0

6/0

إىل حـ/راس ادلال

5111

من حـ/أاثث
5111

6/2

2

اىل حـ/الصندوق

0511

من حـ/رواتب
0511

أ6511-

البيان

رقم القيد

التاريخ

6/3

3

إىل حـ/الصندوق

ب 25111 -

د28511 -

ج23511-

-76اليك أرصدة احلساابت التالية اخلاصة مبؤسسة احلصاد كما يف 2121/02/30
 5511إيراد خدمات

0811أجور عاملُت

 211مصروف ىاتف

2111ايراد بيع سيارة

0511إجيار مكتب

 5111سيارة

نتيجة اعمال ادلؤسسة ( بح او خسارة ) مقدارة
أ 4111 -خسارة

ج 0111 -خسارة

ب 4111 -ربح

د 0111 -ربح

 -77اليك أرصدة احلساابت التالية اخلاصة مبؤسسة احلصاد كما يف 2121/02/30
 32111الصندوق

0111

أسهم

 02111أراضي

0111

اوراق دفع

7111

قرض طويل األجل

 02111شهرة زلل

6111

ادلدينون

 25111اآلالت
3111

صايف الربح

 53111راس ادلال
 24111الدائنون

فإن رلموع االصول ادلتداولة
أ38111-

ب88111 -

ج56111 -

د31111 -

 -78اليك أرصدة احلساابت التالية اخلاصة مبؤسسة احلصاد كما يف 2121/02/30
 32111الصندوق

0111

أسهم

 02111أراضي

0111

اوراق دفع

7111

قرض طويل األجل

 02111شهرة زلل

6111

ادلدينون

 25111اآلالت
3111

 53111راس ادلال
 24111الدائنون

صايف الربح

فأن رلموع االصول الثابنة
أ38111-

ب88111 -

د37111 -

ج56111 -

 -79اليك أرصدة احلساابت التالية اخلاصة مبؤسسة احلصاد كما يف 2121/02/30
 32111الصندوق

0111

أسهم

 02111أراضي

0111

اوراق دفع

7111

قرض طويل األجل

 02111شهرة زلل

6111

ادلدينون

 25111اآلالت
3111

صايف الربح

 53111راس ادلال
 24111الدائنون

فإن صايف حقوق ادللكية ىو
أ38111-

ب88111 -

د37111 -

ج56111 -

 -81اليك أرصدة احلساابت التالية اخلاصة مبؤسسة احلصاد كما يف 2121/02/30
 32111الصندوق

0111

أسهم

 02111أراضي

0111

اوراق دفع

7111

قرض طويل األجل

 02111شهرة زلل

6111

ادلدينون

 25111اآلالت

 53111راس ادلال

3111

 24111الدائنون

صايف الربح

فإن رلموع االصول
ب88111 -

أ38111-

د37111 -

ج56111 -

 -80اليك أرصدة احلساابت التالية اخلاصة مبؤسسة احلصاد كما يف 2121/02/30
 32111الصندوق

0111

أسهم

 02111أراضي

0111

اوراق دفع

7111

قرض طويل األجل

 02111شهرة زلل

6111

ادلدينون

 25111اآلالت
3111

 53111راس ادلال
 24111الدائنون

صايف الربح

فإن رلموع االلتزامات
ب88111 -

أ38111-

ج56111 -

د32111 -

-82قيد اقفال االيرادات
أ-من حـ /االيردات
إىل حـ /ملخص الدخل
ج -من حـ /االيردات
إىل حـ /راس ادلال

ب -من حـ /ملخص الدخل
إىل حـ /االيرادات
د -من حـ /راس ادلال
إىل حـ /االيرادات

-83قيد اقفال ادلصاريف
أ-من حـ /ادلصاربف
إىل حـ /ملخص الدخل

ب -من حـ /ملخص الدخل
إىل حـ /ادلصاريف

د -من حـ /راس ادلال

ج -من حـ /ادلصاريف

إىل حـ /ادلصاريف

إىل حـ /راس ادلال
-84قيد اقفال ادلسحوابت الشخصية
أ-من حـ /ادلسحوابت الشخصية

ب -من حـ /ملخص الدخل

إىل حـ /ملخص الدخل
ج -من حـ /ادلسحوابت الشخصية
إىل حـ /راس ادلال

إىل حـ /ادلسحوابت الشخصية
د -من حـ /راس ادلال
إىل حـ /ادلسحوابت الشخصية

-85قيد اقفال ملخص الدخل ( خسارة )
ب -من حـ /ملخص الدخل

أ-من حـ /راس ادلال
إىل حـ /ملخص الدخل
ج -من حـ /االيردات

إىل حـ /راس ادلال
د -من حـ /راس ادلال
إىل حـ /االيرادات

إىل حـ /راس ادلال
-86فيما يلي احلساابت اخلاصة مبؤسسة امحد لشهر كانون الثاين لعام 2121

االيرادات  ، 5111قرض بنكي  ، 2111مشًتايت نقدية  ،3111مشًتايت آجلو .2111
 0511إجيار زلل  5111 ،شراء أاثث  7111 ،مبيعات  0511 ،ايراد بيع أاثث
إذا علمت ان التدفقات النقدية بداية ادلشروع قد بلغت  31111دينار
فإن رلموع التدفقات النقدية الداخلة ىو
أ05511-

ب9511 -

ج6111 -

د31111 -

 -87فيما يلي احلساابت اخلاصة مبؤسسة امحد لشهر كانون الثاين لعام 2121
االيرادات  ، 5111قرض بنكي  ، 2111مشًتايت نقدية  ،3111مشًتايت آجلو .2111
 0511إجيار زلل  5111 ،شراء أاثث  7111 ،مبيعات  0511 ،ايراد بيع أاثث
إذا علمت ان التدفقات النقدية بداية ادلشروع قد بلغت  31111دينار
فإن رلموع التدفقات النقدية اخلارجة ىو
أ05511-

ب9511-

ج6111 -

د31111-

 -88فيما يلي احلساابت اخلاصة مبؤسسة امحد لشهر كانون الثاين لعام2121
االيرادات  ، 5111قرض بنكي  ، 2111مشًتايت نقدية  ،3111مشًتايت آجلو .2111
 0511إجيار زلل  5111 ،شراء أاثث  7111 ،مبيعات  0511 ،ايراد بيع أاثث
إذا علمت ان التدفقات النقدية بداية ادلشروع قد بلغت  31111دينار
فإن تدفقات نقدية اخر ادلدة لشهر كانون الثاين ىو
أ05511-

ب9511 -

ج36111 -

د31111 -

 -89فيما يلي احلساابت اخلاصة مبؤسسة امحد لشهر كانون الثاين لعام 2121
االيرادات  ، 5111قرض بنكي  ، 2111مشًتايت نقدية  ،3111مشًتايت آجلو .2111
 0511إجيار زلل  5111 ،شراء أاثث  7111 ،مبيعات  0511 ،ايراد بيع أاثث
إذا علمت ان التدفقات النقدية بداية ادلشروع قد بلغت  31111دينار
التدفقات النقدية اول ادلدة لشهر شباط ىو
أ05511-

ب9511-

ج36111 -

د31111-

 -91فيما يلي احلساابت اخلاصة مبؤسسة امحد لشهر كانون الثاين
االيرادات  ، 5111قرض بنكي  ، 2111مشًتايت نقدية  ،3111مشًتايت آجلو .2111
 0511إجيار زلل  5111 ،شراء أاثث  7111 ،مبيعات  0511 ،ايراد بيع أاثث
إذا علمت ان التدفقات النقدية بداية ادلشروع قد بلغت  31111دينار
صايف التدفقات النقدية لشهر كانون الثاين ىو
ب9511 -

أ05511-

د31111 -

ج6111 -

-90االجراء الذي جبب القيام بو يف حالة العجز ىو
أ-احلصول على قرض مصريف لتغطية العجز

ب-أتجيل ادلدفوعات النقدية

ج-تعجيل ادلقبوضات النقدية

د-مجيع ماذكر

 -92الجراء الذي جبب القيام بو يف حالة الفائض ىو
أ-احلصول على قرض مصريف لتغطية العجز

ب-أتجيل ادلدفوعات النقدية

ج-تعجيل ادلقبوضات النقدية

د-زايدة االنتاج

-93من احلساابت ادلؤقتة
أ-السيارات

ب -االراضي

ج -االسهم

د -الرواتب

-94يف حالة زايدة التدفقات النقدية الداخلة عن التدفقات النقدية اخلارجة يسمى
أ-عجز

ب -فائض

ج -ربح

د -خسارة

-95تربز أمهية التدفق النقدي للشركة من خالل
أ-تعرف قدرة الشركة على توليد النقدية وتلبية حاجات ادلشروع فيما خيص استخدام النقدية
ب-تعرف قدرة الشركة على الوفاء ابلديون والتكيف مع الفرص ادلتغَتة

ج-استخدام بياانت التدفق النقدي التارخيية مؤشرا دلبالغ التدفقات النقدية ادلستقبلية وتوقيتها ودرجة أتكيدىا
د-مجيع ما ذكر
-96احد احلساابت االتية دائمة
أ-مسحوابت شخصية

ج-رواتب

ب-ملخص الدخل

د -دائنون

-97عندما تتساوى التدفقات النقدية الداخلة مع التدفقات النقدبة اخلارجة يسمى
أ-عجز

ج -ربح

ب-توازن

د-خسارة

 -98اذا زادات االيرادات عن ادلصاريف يسمى ذلك
أ-عجز

ج -ربح

ب -فائض

د-خسارة

-99تعد القرطاسية من
أ-ايرادات

ب -مصاريف

ج -اصول

د-التزامات

-011احلساب الوسيط الذي تقفل فيو االيرادات وادلصاريف ىو
أ-ملخص الدخل

ب -راس ادلال

ج -االرابح

د -اخلسائر

السؤال الثاين  :يتكون ىذا الفراع من ( )24فقرات حدد يف ورقة اجابتك (صح) أو (خطأ ) لكل فقرة منها
-0القائمة اليت يتم من خالذلا حتديد نتيجة اعمال ادلؤسسة من ارابح او خسائر ىي قائمة ادلركز ادلايل ( صح  /خطأ)
-2يستخدم حساب الصندوق يف قائمة الدخل ضمن ادلصاريف ( صح  /خطأ)
-3القائمة اليت تظهر التغَت يف راس ادلال خالل فًتة زمنية معينة ىي قائمة حقوق ادللكية (صح /خطأ)
-4تضاف ادلسحوابت الشخصية اىل راس ادلال يف قائمة حقوق ادللكية ( صح  /خطأ)
-5القرض البنكي واجب السداد خالل سنو يظهر يف قائمة ادلركز ادلايل ضمن التزامات قصَتة االجل ( صح  /خطأ)
-6تعد قائمة ادلركز ادلايل على شكل حساب يظهر يف اجلانب االيسر االصول ( صح  /خطأ)

-7يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية للتعرف كيفية استخدام الشركة للنقدية ( صح  /خطأ)
-8احلساابت اليت دتتد منافعها االقتصادية لتشمل مدة زلاسبية أو أكثر وال يتم اقفاذلا ىي احلساابت ادلؤقتة ( صح  /خطأ)
-9التنبؤ حبركة النقود اخلارجة والداخلة خالل فًتة معينة ىي خطة التدفقات النقدية ( صح  /خطأ )
-01ان اعداد قائمة التدفقات النقدية ال تؤثر يف حتديد مصَت ادلؤسسة للبقاء او اخلروج من السوق ( صح  /خطأ)
-00تعد االصول وحقوق ادللكية ذات طبيعة دائن وعند الزايدة يصبح مدين ( صح  /خطأ)
 -02حتديد مركز الشركة ادلايل يف حلظة زمنية معينة من أىداف احملاسبة ( صح  /خطأ )
-03الفرض احملاسيب الذي يهدف االطالع ادلستمر على األوضاع ادلالية للشركة ونتائج أعماذلا ىو االستمرارية( صح  /خطأ)
-04ادلبدأ احملاسيب يهدف اىل حتديد قيم العمليات ادلالية اليت دتكن التحقق من صحتها موضوعيا ىو حتقق االيراد( صح  /خطأ)
-05ادلبدأ الذي يهدف اىل حتديد نتيجة نشاط الشركة من ربح أو خسارة ىو ادلقابلة( صح  /خطأ )
-06من شروط حتقق االيراد وجود عملية مبادلة بُت الشركة وجهات أخرى فقط ( صح  /خطأ)
-07ادلبدأ الذي يهدف اىل عدم تضخيم أرابح الشركة وإظهار أرابحها احلقيقية ىو الثبات ( صح  /خطأ)
-08االصول الثابتة ىي اليت تساعد على عملية اإلنتاج وليس إعادة بيعها ( صح  /خطأ )
-09زايدة أصل يقابلة نقص التزام ( صح  /خطأ)
-21االلتزامات جتاه الغَت ىي حقوق ادللكية ( صح  /خطأ )
 -20إذا زادت قيمة االلتزامات فإهنا تعد دائنا وإذا نقصت فتعد مدينا( صح  /خطأ )
 -22لكل عملية مالية آاثر مزدوجة تتمثل يف مديونية أحد األطراف الذي حصل على القيمة أو ادلنفعة ودائنة الطرف اآلخر
الذي فقد القيمة أو ادلنفعة ( صح  /خطأ )
-23يعد ملخص الدخل يف حالة الربح من احلساابت ادلدينة ( صح  /خطأ)
 -24من الشروط اليت جيب مراعاهتا عند التسجيل يف دفًت اليومية التسجل وفقا لنظرية القيد ادلزدوج( صح  /خطأ )

